Flere skattefrie kroner i lommen!

En markant forhøjelse af bundfradraget for feriehusudlejning styrker
motivationen til at udleje sit feriehus.
Sommerhusudlejere, eller feriehusudlejere, som er den professionelle betegnelse, kan nu
glæde sig over ekstra motivation. Et flertal i Folketinget har netop aftalt næsten at fordoble
bundfradraget for feriehusudlejning fra 21.900 til 40.000 kroner. Dermed kan man som
feriehusudlejer få betydeligt flere skattefrie kroner i lommen. Ambitionen er, at endnu flere
feriehusudlejere får motivation til at udleje deres feriehus.
”Det er ubetinget en god nyhed, også for Nordfyn. Vi mangler, særligt i højsæsonen,
feriehuse til udlejning, og mon ikke cool cash kunne være en kraftig motivation i
overvejelserne om også at bruge sit feriehus til udlejning?” spørger Per Olesen, direktør i
Nordfyns Erhverv og Turisme. ”Det er ret simpelt. Når flere lejer ud, får vi flere
overnatninger. Flere overnatninger skaber øget lokal omsætning, og øget lokal omsætning er
med til at sikre og udvide antallet af lokale arbejdspladser – fantastisk!”
Nordfyns Kommune og Nordfyns Erhverv og Turisme afholdt tidligere på foråret et velbesøgt
arrangement i Otterup-hallerne, hvor formålet netop var at motivere de lokale
feriehusudlejere til at leje deres feriehus ud. Dansk Erhverv har lavet en analyse, der skønner,
at såfremt 1000 flere feriehuse på landsplan bliver udlejet, så vil det skabe 400.000 flere
overnatninger. Og det vil medføre en øget turismeomsætning på 250 millioner kroner.
”En yderligere positiv detalje i aftalen er, at aftalen er gældende med tilbagevirkende kraft.
Det betyder, at man allerede i år kan få fornøjelsen af det forhøjede bundfradrag. Det
forhøjede bundfradrag er kun gældende, såfremt udlejning sker gennem et
udlejningsbureau. Men normalt tager det kun ganske få uger, inden et feriehus er klar på
bureauernes digitale platforme – så man kan altså få 2018-sæsonen med,” slutter Per Olesen.
Spørgsmål kan rettes til direktør Per Olesen – telefon 4027 0913.

